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Objectius 

Els principals objectius de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat són els 
següents: 
 
• PROMOCIÓ  del voluntariat social i de la cooperació al desenvolupament en la comunitat 

universitària. 

• Fomentar i impulsar l’EDUCACIÓ per al desenvolupament i la FORMACIÓ  del voluntariat. 

• Fomentar i donar suport a la INVESTIGACIÓ destinada a identificar necessitats, dissenyar 
programes i avaluar-los. 

• SENSIBILITZAR la comunitat universitària sobre la situació de desigualtat actual. 

• Contribuir a l’adequació de les diferents estratègies en un món en canvi, i reduir la bretxa de la 
revolució informàtica entre el món industrialitzat i el món en desenvolupament 
(INNOVACIÓ). 

 

Activitats del Racó de la Solidaritat 

Programa d’informació i atenció al públic 

El Racó de la Solidaritat és un punt de trobada entre tots els membres de la Universitat que 
necessiten informació o volen aportar la seua col·laboració en aspectes de solidaritat. 
 
La seua finalitat és estar a disposició de la comunitat universitària per a informar-la sobre les 
activitats pròpies i les d’altres organitzacions relacionades amb la cooperació i la solidaritat. 
 
L’àmbit de gestió dels programes és l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de 
l’UJI.  
 
Les activitats que es realitzen dins del Programa d’informació i atenció al públic són les següents: 
 
• Atenció diària al públic que s’apropa al Racó per a cercar informació sobre voluntariat i 
solidaritat. 
• Recepció d’informació sobre diversos àmbits de la solidaritat. 
• Exposició i actualització de la informació en panells i taulers d’anuncis. 
 
Per al desenvolupament d’aquestes activitats es disposa de tots els mitjans amb què compta la 
Universitat Jaume I, entre altres: 
 
ØLes pàgines web: 
 

http:// www.uji.es/CA/serveis/raco        http://www.uji.es/CA/serveis/ocds 
 
Webs on es pot trobar informació relacionada amb la cooperació internacional, la solidaritat i el 
voluntariat. S’actualitza constantment amb totes les novetats que es produeixen en aquests temes. 
 
ØVox UJI Ràdio  
 
ØPeriòdic Vox UJI 
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Accions de voluntariat 

Programa de formació del voluntariat 
 

Programa de formació gratuït que es desenvolupa des del curs 1994/1995.  
El curs 2004/2005 coincideix amb l’XI edició del programa. 
 
Aquest programa està finançat per la Fundació de la Solidaritat i el Voluntariat de la Comunitat 
Valenciana, i el seu desenvolupament és a càrrec de la Universitat Jaume I. 
 
Aquests cursos tenen com a objectiu donar informació i formació a l’estudiantat, PAS i PDI de la 
Universitat Jaume I en l’àmbit del voluntariat i sensibilitzar els participants per tal que 
adquirisquen consciència sobre les problemàtiques actuals. 
 
El Programa de formació de voluntariat universitari consta de dues fases: 
 

• Formació genèrica: curs bàsic «Part icipació ciutadana i voluntariat» (10 hores). 
• Formació específica: la duració d’aquests cursos és de 15 hores cada un (10 hores teòriques 

i 5 pràctiques). 
 
Els estudiants poden elegir entre nou àrees (formació específica): 
 

• Drogodependències 

• Prevenció i tractament de la sida 

• Voluntariat i discapacitat 

• Ecologia i medi ambient 

• Mediació en la resolució de conflictes 

• Menors en situació de risc 

• Promoció de la dona 

• Desenvolupament i cooperació internacional 

• Immigració i racisme 
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PARTICIPACIÓ EN CURSOS DE VOLUNTARIAT 2004-2005 
 

CURSOS DE VOLUNTARIAT INSCRIPCIONS PERCENTATGE 
D’ASSISTÈNCIA 

Immigració i racisme 28 42,85% 
Drogodependències 30 96,7% 
Mediació en la resolució de conflictes 32 53,12% 
Menors en situació de risc 33 36,36% 
Voluntariat i discapacitat 18 66,6% 
Prevenció i tractament de la sida 16 56,2% 
Ecologia i medi ambient 11 99,9% 
Desenvolupament i cooperació 32 25% 
Promoció de la dona 18 38,8% 
Formació bàsica 72 79,16% 

 
Cal destacar dins del curs de voluntariat «Ecologia i medi ambient» les pràctiques de reforestació 
que va fer l’alumnat del cus a la serra d’Espadà el 12 de febrer de 2005. L’objectiu d’aquesta 
pràctica va ser possibilitar i estimular la participació activa dels universitaris i persones 
relacionades amb l’UJI en la conservació i millora del patrimoni natural a través del voluntariat 
mediambiental, plantant distints arbres i arbustos. 
 
En aquesta activitat va participar l’Oficina Verda de l’UJI. 

 

 
 

Reforestació a la Serra d ’Espadà pels alumnes del curs de voluntariat 2004/2005  
“Ecologia i medi ambient” 
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Borsa de voluntariat 
 

Base de dades on s’inscriu l’estudiantat de forma voluntària accedint al formulari d’inscripció que 
hi ha en l’adreça següent: 
 

http://www.uji.es/CA/serveis/raco/particip/borsa.thtml 
 
L’objectiu de la borsa és posar en contacte els seus components i les distintes organitzacions que 
requereixen la seua col·laboració. Les dades d’aquesta borsa s ’actualitzen biennalment. 
 
La OCDS s’encarrega també de la formació genèrica i específica dels voluntaris  i voluntàries i de 
la supervisió en les tasques que desenvolupen. 
 
Les persones interessades  poden elegir entre distintes àrees: 

• Integració de persones discapacitades  

• Acollida d’estudiantat estranger 

• Solidaritat internacional 

• Voluntariat mediambiental 

• Voluntariat social i ciutadà 

• OPSIDE 

• OPI-UJI 

 

 

Servei de Voluntariat Europeu i del Camí de Sant Jaume 
 

• Servei de Voluntariat Europeu 
 

Programa que permet a joves entre 18 i 25 anys realitzar una activitat de voluntariat en un país 
de la Unió Europea distint del seu durant un període que pot oscil·lar entre sis i dotze mesos. 
Aquest programa el desenvolupa l’INJUVE i algunes de les despeses que es cobreixen són el 
viatge d’anada i tornada, l’allotjament i la manutenció de la persona voluntària. 
 
Durant aquest curs 2004/2005 s’han realitzat jornades informatives de presentació d’aquest 
programa que han tingut lloc els dies 12 de gener i 22 de febrer de 2005 a la Facultat de Ciències 
Jurídiques, a la Facultat de Ciències Humanes i a l’Escola Superior amb una assistència d’uns 70 
estudiants  i estudiantes . 
 

• El Programa de voluntariat internacional del Grup Compostel·la és una iniciativa que 
proporciona a l’estudiantat una oportunitat de conèixer durant períodes no lectius (juny-
setembre) altres cultures i llocs. 

 
Els estudiants romanen en un dels ajuntaments situats en les rutes que es dirigeixen a Santiago i 
col·laboren en diferents tasques: oferir informació turística, ajuda mèdica als pelegrins... 
 
Durant aquest curs 2004/2005 s’han realitzat jornades informatives de presentació d’aquest 
programa que han tingut lloc els dies 12 de gener i 22 de febrer de 2005 a la Facultat de Ciències 
Jurídiques, a la Facultat de Ciències Humanes i a l’Escola Superior, amb una assistència d’uns 
70 estudiants  i estudiantes. 
 
Durant el curs 2004/2005 els tres estudiants de l’UJI que han sol·licitat aquest voluntariat han 
sigut seleccionats per la Secretaria del Grup Compostel·la per a fer tasques de voluntariat durant 
el mes d’agost. 
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Xarxa Universitària de Solidaritat 
 

Univolun és una llista de distribució electrònica que es va crear a la Universitat Jaume I a partir del 
compromís que es va adquirir en el Primer Congrés Estatal de Voluntariat realitzat a València. 
 
Els objectius són permetre a les persones responsables de voluntariat de totes les universitats 
d’Espanya estar en contacte d’una manera més directa, compartir iniciatives i tenir una política de 
voluntariat més homogènia. 
 

Accions de solidaritat 

Programa «Pisos solidaris» 
 

És una iniciativa de l’Ajuntament de Castelló, l’Institut Valencià de l’Habitatge (IVVSA) i la 
Universitat Jaume I que ofereix a l’estudiantat l’oportunitat d’aprendre i viure en contacte directe 
amb els habitants del barri de Sant Llorenç de Castelló, col·laborant en distintes iniciatives 
(associacions, programes culturals, pràctiques d’assignatures...). 
 
Per al curs 2004/2005 s’han oferit als estudiants 22 places en pisos d’una, dues  i tres habitacions.  
 
Les condicions d’allotjament són les següents: 
 

• Fer un dipòsit de 120 euros. 

• Pagar les despeses corrents (aigua, llum i escala). 

• Participar en el projecte d’intervenció social que la Universitat Jaume I estableix al barri de 

Sant Llorenç. 

Nombre de preinscripcions en el curs 2004/2005: 20. 
 
Nombre d’admissions en el curs 2004/2005: 16. 
 

 
Barri de Sant Llorenç de Castelló 
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Programa «Viure i conviure» 
 

Programa que potencia la convivència entre l’estudiantat universitari i les persones majors. 
 
Aquest programa està patrocinat per Caixa Catalunya en col·laboració amb l’Ajuntament de 
Castelló i la Universitat Jaume I de Castelló. 
 
Els estudiants s ’allotgen en el domicili de persones majors que tenen necessitat de companyia i així 
joves i majors passen a compartir pis, despeses d’allotjament i temps lliure. 
 
 

 
Programa «Viure i conviure» 2004/2005 

  
Sol·licituds noves d’estudiants 14 
Estudiants en espera 4 
Sol·licituds noves de persones majors  3 
Parelles realitzades curs 2004/2005 8 
Parelles que continuen del curs anterior 3 
Abandó 0 
Total de parelles 7 

 
Cal destacar durant aquest curs 2004/2005 l’acte de cloe nda del programa «Viure i conviure» que 
va tindre lloc el 30 de maig de 2005 a la sala de juntes del Rectorat de l’UJI. 
 
A aquest acte van assistir l’alcalde de Castelló, la regidora d’Assumptes Socials, el representant de 
Caixa Catalunya i la vicerectora de Cooperació Internacional, i es van entregar obsequis a les set 
parelles que s’han format durant el curs 2004/2005 dins d’aquest programa. 

 

 
 

Acte de cloenda del programa «Viure i conviure» 2004/2005 
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Dia de la Lluita contra la Sida 
 

Campanya de sensibilització sobre tot el que comporta aquesta malaltia. 
 
Els objectius són: 
 

• Conscienciar sobre el fet que la sida és un problema de tots. 

• Facilitar informació per a potenciar la prevenció. 

Les activitats que es van desenvolupar dins la campanya del Dia de la Lluita contra la Sida 2004 
van ser les següents: 

• Concurs de cartells . 
 

• Dies 18, 19 i 22 de novembre i 2 de desembre de 2004: 

o Curs de voluntariat sobre prevenció i tractament de la sida. 

• Dia 1 de desembre: 

o «Coneix UNISEXIDA» (informació, orientació, talle rs de prevenció de la 

sida, distribució gratuïta de preservatius...). 

o Taules informatives a les dues facultats i a l’Escola. 

o «Món d’animació». Animació a les cafeteries de les facultats i de l’Escola 

amb l’acció «La sida... eixa gran desconeguda». 

o Exposició de pòsters i lliurament dels premis del concurs de cartells de 

l’edició 2003/2004, al vestíbul de la Facultat de Ciències Humanes i Socials. 

 

 
Entrega de premis del concurs de cartells 2004/2005 «Lluita contra la sida». 
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Accions de cooperació 

  
Programa 0,7% 
 

La Junta de Govern del 20 de desembre de 1999 va aprovar dedicar el 0,7% del pressupost de 
despeses corrents de la Universitat Jaume I a accions de solidaritat i cooperació. 
 
També es va aprovar, a partir del curs 2000/2001, la contribució de l’estudiantat amb un 0,7% 
addicional de la seua matrícula, i del personal de la Universitat amb un 0,7% de la seua nòmina, 
amb l’objectiu de destinar-lo a accions de solidaritat i cooperació al desenvolupament. 
 
La resolució de la cinquena convocatòria d’ajudes a projectes de cooperació al desenvolupament 
de la comunitat universitària ha sigut el 21 de juliol de 2005. 
 
Els projectes d’aquesta convocatòria d’ajudes estan dirigits a sufragar part de les despeses de 
projectes de cooperació presentats pels membres de la comunitat universitària. 
 
Els criteris de selecció dels projectes han sigut: 
 

• Implicació de la Universitat en el projecte. 

• Viabilitat del projecte. 

• Persones a les quals beneficia. 

• Projectes que no puguen ser finançats per altres organismes.  

En aquesta convocatòria, les ajudes s’han distribuït de la manera següent: 
 
 
 

CONVOCATÒRIA D’AJUDES PER A PROJECTES DE DESENVOLUPAMENT 
 

ONG/ORGANISMES QUE HI COL·LABOREN PROJECTE 

INTERMÓN-OXFAM Construint la interculturalitat des de les ciències 
socials  

SAKYA KUNGA SHEDUP LING SCHOOL 
(Índia) 

Suport als tibetans refugiats a l’Índia (ajuda per a 
una escola de xiquets orfes) 

Universitat d’Oriente de Cuba Automatització de l’activitat econòmica de la 
Universitat d’Oriente 

UNICEF Comunitat Valenciana Drets de la infància i la cooperació 
Geographic Information for Latin America (GILA) EDUGI.LA, Network for GI Sciencie Education 

– Latin America II 
Associació d’Investigació per al 
Codesenvolupament 

Projecte d’educació en valors per a la cooperació 

Casa de Estudiantes  Emiliano Zapata AC 
(CEEZAC) (Mèxic) 

Projecte de rehabilitació de la CEEZAC 

Missió Catòlica de Safané. «El sueño de Ricardo 
Atzeneta Safané». 

Construcció de tres cases per a mestres, per a 
l’escola de Kokoun (Burkina Faso) 

Associació de Religiosos Mercedaris de Panamà «Verano feliz» 
Fundació Isonomia per la Igualtat d’Oportunitats  «Mujeres de noche buscando el día (la 

prostitución)» 
Associació Quisqueya (República Dominicana) Centre d’Educació i Nutrició Betania 
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Formació 
 

• V Curs Interuniversitari de Postgrau en Cooperació Internacional 
 
En aquest curs participen les cinc universitats públiques valencianes i la Direcció General de 
Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat Valenciana i es desenvolupa principalment al 
col·legi major La Coma (Paterna). 
 
L’objectiu és donar una major formació en determinats aspectes a l’hora d’enfocar les accions de 
cooperació amb garanties. 
 
El curs té una durada de 300 hores, comença el 22 d’octubre de 2004 i finalitza el 16 de setembre 
de 2005. 
 
Consta de nou mòduls teòrics i tres  jornades intensives: un dels mòduls teòrics del curs i una 
jornada intensiva es van realitzar a l’UJI, durant els dies 11, 12 i 13 de maig de 2005. 
 
És requisit d’accés tindre titulació universitària. 
 
El nombre d’inscripcions en aquesta edició ha sigut 50. 
 

• Curs de Postgrau d’Especialització en Ajuda Humanitària (1a edició) 
 

Curs d’especialització que pretén formar professionals capaços de constituir un col·lectiu preparat 
per a actuar davant qualsevol tipus d’emergència. 
 
És una iniciativa de la Universitat Jaume I i Creu Roja, finançada per la Direcció General de 
Cooperació al Desenvolupament, i hi col·laboren l’Ajuntament de Castelló i la Diputació de 
Castelló. 
 
Els destinataris d’aquest curs són titulats i titulades universitaris, membres de ONG, personal de 
l’administració pública, personal de protecció civil i en general totes les persones interessades  a 
especialitzar-se en l’àmbit de l’ajuda humanitària internacional. 
 
El curs consta de 250 hores (25 crèdits) dividides en formació bàsica, específica i activitats 
complementàries. 
 
Aquest curs s’ha desenvolupat des d’octubre de 2004 a juliol de 2005 i els alumnes que han superat 
el curs formen part de la borsa de treball de Creu Roja per a delegats internacionals. 
 
El nombre d’alumnes inscrits ha sigut 27. 
 

 
Alumnat del Curs d’ajuda humanitària internacional 



Memòria OCDS 2004/2005 
 

12 

 
• Curs bàsic de psicologia i desastres (1a edició) 

 
L’objectiu d’aquest curs és donar a conèixer als estudiants i professionals de la psicologia el paper 
que un psicòleg o psicòloga pot desenvolupar en un desastre, i dotar-los d’alguns coneixements i 
habilitats bàsiques per a intervindre en aquest tipus de situacions. 
 
Aquest curs està organitzat per l’Observatori Psicosocial de Recursos en Situacions de Desastre 
(OPSIDE) de la OCDS i patrocinat per la Caixa Rural, i està dirigit a estudiantat dels últims cursos 
de Psicologia. 
 
El curs té una durada de 30 hores teoricopràctiques i es va desenvolupar durant els dies 18, 20, 25 i 
27 d’abril i 2, 4, 9 i 11 de maig de 2005. 
 
Aquest curs és convalidable per 1,5 crèdits de lliure configuració. 
 
El nombre d’inscripcions va ser de 30 persones. 
 

• Curs d’estiu «Psicologia, desastre i emergències: una aproximació des de la pràctica» 
 
Aquest curs pretén realitzar un acostament a la relació que existeix entre la psicologia i les 
situacions d’emergència i desastres, mostrant diferents elements que contribuïsquen a dotar totes 
les persones implicades en una situació d’aquestes característiques d’estratègies d’afrontament 
davant la crisi. 
 
Aquest curs té una durada de 20 hores, i es desenvolupa durant el 18, 19 i 20 de juliol de 2005. 
 
El nombre de persones matriculades ha sigut 60. 
 

• Curs «Gestió d’entitats no lucratives» (1a edició) 
 
Aquest curs té com a objectiu l’estudi de les entitats no lucratives i el desenvolupament dels 
aspectes legals, comptables, fiscals, financers i de gestió del patrimoni, així com la col·laboració 
empresarial i la gestió del voluntariat. 
 
El curs té una durada de 40 hores teoricopràctiques i es desenvolupa a la Facultat de Ciències 
Jurídiques i Econòmiques de l’UJI durant els mesos d’abril i maig de 2005. 
 
Els destinataris del curs són professionals i estudiants interessats en la gestió de les entitats sense 
finalitat lucrativa. 
 
Aquest curs és convalidable per 2 crèdits de lliure configuració.  
 
El nombre de persones matriculades ha sigut 41. 
 

• Assignatura d’estil Globalització i Desenvolupament. Les Possibilitats de la Cooperació al Segle 
XXI. 
 
Durant el curs 2003/2004 es va afegir a l’oferta anual de la Universitat Jaume I l’assignatura d’estil 
Globalització i Desenvolupament. Les Possibilitats de la Cooperació al Segle XXI. 
 
Hi pot assistir alumn at de totes les titulacions i està reconeguda amb 4,5 crèdits. 
 
L’acollida d’aquesta assignatura per part de l’estudiantat ha sigut molt positiva ja que per al curs 
2004/2005 s’hi han matriculat 98 alumnes. 
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Seminari de Codesenvolupament 
 

Aquest seminari es va iniciar en el curs 2000/2001 i pretenia donar resposta a la preocupació que hi 
havia en el llavors Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació pel Programa de beques 
als estudiants de països en vies de desenvolupament. 
 
Així, aquest vicerectorat va posar en marxa el projecte d’incorporació a l’UJI i el seguiment 
d’estudiants provinents de països en vies de desenvolupament, amb l’objectiu que aquests 
pogueren contrastar la seua experiència amb l’adquirida al nostre país i que, al mateix temps, 
després de la realització dels seus estudis, aquests mateixos estudiants actuaren com a agents de 
desenvolupament en els seus països arran de l’aprenentatge adquirit a la nostra universitat. 
 
Amb aquest seminari es pretén que aquests estudiants incorporats a l’esfera universitària i amb 
distintes identitats culturals realitzen un treball que repercutisca positivament tant en ells mateixos 
com en les societats de les quals procedeixen. 
 
Per a aconseguir aquests objectius, en aquest curs 2004/2005 s’ha constituït l’Associació 
d’Investigadors per al Codesenvolupament de la Universitat Jaume I (ASIC-UJI) que pretén 
investigar en matèria de cooperació internacional i codesenvolupament, organitzant diverses 
activitats com ara cursos, conferències, taules redones... 
 

Projectes interuniversitaris de les universitats valencianes  
 

PROJECTE TELDE (FASE 2) 
 
Projecte de teleeducació a distància orientat a la formació superior en universitats d’Amèrica 
Llatina, centrat en l’àrea de cooperació al desenvolupament. 
 
Alguns dels objectius d’aquest projecte són els següents: 
 

• Establiment d’una xarxa d’universitats públiques de la Comunitat Valenciana. 

• Establiment d’una xarxa de centres receptors a Amèrica Llatina. 

• Emissió de cursos mitjançant la plataforma tecnològica. 

• Elaboració d’un portal d’Internet. 

• Establiment d’acords amb altres entitats nacionals i internacionals que permeten el 

desenvolupament d’activitats de formació ajustades a les necessitats. 

 
D’aquest projecte formen part les cinc universitats públiques de la Comunitat Valenciana i 
cadascuna d’aquestes universitats ha formalitzat acords de cooperació amb dues universitats 
contraparts d’Amèrica Llatina. 
 
Les contraparts de l’UJI són la Universitat Politècnica de Nicaragua i la Universitat d’Oriente a 
Santiago de Cuba. 
 
La OCDS ha coordinat els aspectes pedagògics del projecte i per a això ha comptat amb l’ajuda de 
diversos serveis: Centre d’Educació i Noves Tecnologies (CENT), Laboratori de Comunicació 
Audiovisual i Publicitat (LABCAP), Servei d’Informàtica, Servei de Publicacions i personal tècnic 
que pertany a les universitats contraparts de l’UJI. 
 
Per a complir els objectius del Projecte Telde cal destacar en aquest curs 2004/2005 la realització 
des del plató de televisió de l’UJI d’un espot de presentació de l’OCDS que podrà ser vist via 
satèl·lit en algunes universitats d’Amèrica Llatina. 
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Grabació de l’espot de la OCDS al plató de l’UJI 
 

CONGRÉS INTERNACIONAL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT: 
COOPERACIÓ I GRUPS VULNERABLES (CONCUVRIC) 
 
Les cinc universitats públiques valencianes mitjançant el Comité Universitari Valencià de 
Relacions Internacionals i Cooperació (CUVRIC) i la Generalitat Valenciana, a través de la 
Conselleria de Cooperació i Participació, organitzen i convoquen aquest congrés que tindrà lloc el 
proper curs 2005/2006 els dies 17, 18 i 19 de novembre de 2005 a València. 
 
L’UJI col·labora amb la codirecció, comissió organitzadora i comité científic del Congrés. 
 

 
Projectes europeus. Iniciativa Europea Equal: Projecte Accord i Projecte 
Compass 
 

PROJECTE ACCORD 
 
Aquest projecte es va iniciar el 2002 i ha finalitzat el 2004. 
 
L’1 i 2 de desembre de 2004 va tindre lloc el Congrés de Cloenda del Projecte Accord al Centre 
Cultural Les Aules de Castelló. En aquest congrés es va fer balanç de tot el treball que s’ha fet 
durant el desenvolupament del Projecte Accord, i es van destacar les accions següents: 
 

• Publicació de dos llibres: 
o La inmigración como fenómeno multidimensional. Guía de recursos. Cani Añó i 

Andrés Piqueras. 
o Exclusión social: una experiencia de intervención socio-laboral: Projecte 

Accord. Raquel Agost, Mónica Salido i Elena Zaera. 
 

• Entrega del Guardó Empresarial Accord de Responsabilitat Social. 
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PROJECTE COMPASS 
 
El Projecte Compass, dins la iniciativa comunitària EQUAL, s’adscriu a l’eix 1 («Millorar la 
capacitat d’inserció professional») i a l’àrea temàtica 1 («Facilitar l’accés i la incorporació al 
mercat de treball de persones amb dificultats per a integrar-se o reintegrar-se»). 
 
El periode total del projecte abasta des de gener de 2005 a desembre de 2007. 
 
Integren l’Agrupació de Desenvolupament Castelló Social del Projecte Compass entitats que 
pertanyen a l’administració pública, ONG i fundacions, sector empresarial, sector sindical i la 
Universitat Jaume I a través de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat. 
 
La Universitat Jaume I participa en: 
 
- Línia d ’actuació 1: «Ocupació Social». 

 
Té com a objectiu acompanyar en els processos de generació d’ocupació solidària, empreses 
d’inserció i centres especials d’ocupació. 
 
L’UJI actua com a entitat col·laboradora. 
 
- Línia d ’actuació 3: «Creació de xarxes de cooperació». 

 
L’UJI coordina aquesta línia juntament amb la Diputació Provincial, on es pretén promocionar una 
cultura de complementarietat i consolidació d’estructures. 
 
- Línia d ’actuació 4: «Mesures d’igualtat». 
 
Es pretén donar suport a la promoció d’estratègies dirigides a introduir la perspectiva de gènere a 
través de processos de sensibilització i mesures d’acció positiva. 
 
En aquest curs 2004/2005 l’UJI ha participat en la Jornada de presentació del Projecte Compass a 
la societat castellonenca i ha signat amb l’entitat coordinadora d’aquest projecte, la Diputació 
Provincial de Castelló, un conveni (a Castelló de la Plana, el 30 de juny de 2005). 

 
Beques i ajudes 
 
§ Programa d’ajudes a estudiantat de països en vies de desenvolupament 
 

Són beques per a l’accés a l’ensenyament superior i especialitzat (doctorat) dirigides a estudiants 
de països en vies de desenvolupament que tinguen dificultats econòmiques. 
 
El programa tracta d’implicar aquests estudiants de països en vies de desenvolupament que cursen 
estudis a la Universitat Jaume I en un seminari d’agents multiplicadors per tal que compartisquen 
experiències i la necessitat de projectar en un futur als seus països els coneixements que han 
adquirit. 
 
Aquest programa compta amb el suport de l’USE en el seguiment docent dels estudiants i es 
desenvolupa des de l’any 2001;  l’any 2004/2005 és la quarta edició del programa. 
 
- Nombre d’estudiants de doctorat provinents de països en vies de desenvolupament que han rebut                      
ajudes d’estudi per al curs 2004/2005: 14. 
 
- Nombre d’estudiants  d’ensenyament superior de països en vies de desenvolupament que han 
rebut ajudes d’estudi per al curs 2004/2005: 6. 
 
• Beques Bancaixa de codesenvolupament (3a edició) 
 
Aquesta beca consisteix en el pagament de la matrícula i d’un import mensual per allotjament, 
manutenció i assegurança. 
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Els estudiants becats col·laboren en tasques de la OCDS relacionades amb el desenvolupament, la 
immigració i el codesenvolupament, i preparen un pla professional viable per a la finalització dels 
seus estudis i retorn al seu país. 
 
Durant el curs 2004/2005 s’han atorgat dues beques d’aquest tipus: 
 
- Estudiant matriculat en el programa de doctorat «Responsabilitat civil en els sectors de risc», 
procedent de Colòmbia. 
 
- Estudiant matriculat en el programa de doctorat «Pau, conflictes i democràcia», procedent del 
Sàhara. 
 

Observatoris 

OBSERVATORI PERMANENT DE LA IMMIGRACIÓ  (OPI-UJI) 
 
Entitat científica i social creada en el darrer trimestre de 2003 per a l’anàlisi, la investigació i la 
coadjuvació de la integració d’immigrants. 
 
Els objectius més rellevants que persegueix l’OPI són: 
 

• Conèixer les condicions de vida i laborals sobre la població immigrant extracomunitària i 

procurar millorar-les. 

• Disposar i oferir informació actualitzada sobre els processos migratoris contemporanis 

mitjançant conferències, cursos, seminaris i publicació periòdica especialitzada sobre el tema. 

• Facilitar l’entesa entre les diferents cultures que conviuen a Castelló i en el conjunt de la 

Comunitat Valenciana. 

 
Les activitats més destacades que s ’han realitzat durant el curs 2004/2005 són: 
 

• Participació en les Jornades de Debat al voltant de la Immigració celebrades a València 

(CEIM, desembre de 2004). 

• Participació en les Jornades d’Immigració i Ocupació celebrades a València (Creu Roja , maig 

de 2005). 

• Participació en les Jornades al voltant de la Immigració celebrades a la Universitat de Múrcia 

(maig -juny 2005). 

• Creació d’una pàgina web dins la pàgina institucional de l’UJI on es poden trobar els 

objectius, activitats, notícies... de l’OPI-UJI. 

• El·laboració d’un programa de ràdio sobre immigració per a Vox UJI Ràdio, que es va realitzar 

al gener de 2005 i que va consistir en entrevistes i taules redones on es debatia sobre la Llei 

d’estrangeria, decrets i actual procés de normalització. 

• Beques de col·laboració: el curs 2004-2005 s’han convocat dues beques de col·laboració per a 

desenvolupar tasques d’investigació en l’àmbit de l’OPI-UJI. Al juny de 2005 s’ha concedit 

una altra beca de col·laboració. 

• Setmana Intercultural UJI-BANCAIXA , celebrada a l’UJI del 18 al 21 d’octubre de 2004: 

o El sentit d’aquesta era apropar al públic universitari diferents aspectes relacionats amb 

els moviments migratoris, la multiculturalitat i el codesenvolupament. 
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o La participació de les jornades va estar al voltant de 200 persones a les xarrades i taules 

redones, unes 300 als concerts i un degoteig permanent de persones a les activitats de la 

khaima . 

o Les xarrades i conferències tingueren lloc a l’aula magna de la Facultat de Ciències 

Humanes i Socials i la resta d’activitats es van fer a l’Àgora. 

• Signatura del conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I de Castelló i la Universitat    

d’Alacant, per a la col·laboració dels seus respectius observatoris de la immigració (Alacant, 2 

de juny de 2005). 

• Viatge a Romania de l’11 al 18 de juliol per a establir contactes amb diferents entitats i persones 

de referència a Romania, per tal d’apropar-nos a la situació de la població immigrant romanesa. 

 
 

 
  

 
 
 
OBSERVATORI PSICOSOCIAL DE RECURSOS EN SITUACIONS DE DESASTRE 
(OPSIDE) 
 
Entitat que ofereix als diferents sectors de la població eines i recursos per a enfrontar-se a 
situacions traumàtiques i afrontar-les de manera eficaç (desastres, catàstrofes i emergències 
complexes). 
 
Les activitats més rellevants que s’han portat a terme durant el curs 2004/2005 han sigut les 
següents: 
 

• Presentació de l’Observatori en les Jornades sobre Gestió d’Emergències amb Múltiples 

Víctimes celebrades el 13 de maig de 2005 i organitzades per la Conselleria de Justícia i 

Administracions Públiques. 

• Presentació de tres comunicacions en el Congrés Nacional d’Intervenció Psicosocial en 

Emergències i Catàstrofes (3, 4 i 5 de novembre de 2004). 

• Presentació de dues  comunicacions en el IX Congrés de Psicologia (del 3 al 8 de juliol de 

2005). 

• Col·laboració en l’organització de la Jornada d’Atenció Psicològica en Situacions de Dol i 

Catàstrofes en Àmbits Educatius celebrada a l’UJI el 9 de juny de 2005. 

• Organització de diversos cursos de formació: «Curs bàsic de psicologia i desastres», «Curs 

d’estiu: psicologia, desastre i emergències» i «Curs de postgrau d’especialització en ajuda 

humanitària internacional». 
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• Disseny d’un glossari de termes especialitzats sobre emergències i desastres, que es traduirà a 

diversos idiomes. 

• S’està elaborant una pàgina web amb informació especialitzada per a cossos de resposta. 

• Reunions amb els regidors de Benestar Social i alcaldes d’alguns dels pobles afectats pel 

succés de la Todolella. 

 



Memòria OCDS 2004/2005 
 

19 

Altres activitats 

• ESPAI DE RECURSOS 
 

És el resultat d’aglutinar tots els recursos bibliogràfics, informàtics, recursos humans, 
recursos materials, estudis ... que versen sobre cooperació al desenvolupament i solidaritat 
per a servir de suport a la comunitat universitària i al personal relacionat amb el tema de 
la cooperació i la solidaritat, al mateix temps que és una eina de referència de les diverses 
activitats formatives i informatives de la OCDS. 
 
Dins de l’espai de recursos trobem: 
 
- Creació d’una web de cooperació al desenvolupament i solidaritat dins del web de la 
Biblioteca en l’apartat «Recursos en Internet»: http://www.uji.es/CA/cd/. 
 
- Adquisicions de material bibliogràfic a través de la Biblioteca. 
 
- Creació d’un espai de recursos bibliogràfics de la OCDS, OPI-UJI i OPSIDE a la 
Biblioteca de l’UJI. S’ha instal·lat en la segona planta de la Biblioteca de l’UJI una 
prestatgeria dividida en tres espais («OCDS», «OPI-UJI» i «Desastres i emergències») on 
es col·loca la bibliografia que es va rebent referent a aquests àmbits. 
 
Aquesta bibliografia està disponible per a tota la comunitat universitària i per a les 
persones interessades en aquests temes. 

 
• COL·LECCIÓ «COOPERACIÓ I SOLIDARITAT» 
 

Durant el curs 2004/2005 s’han editat dos llibres fruit dels estudis que es van realitzar al 
nord de Nicaragua dins del Programa de desenvolupament integrat, turístic i humà. 
 
Aquests dos llibres comencen una línia editorial pròpia de la Universitat Jaume I, dins de 
la col·lecció «Cooperació i Solidaritat». 
 
Els títols d’aquests dos llibres són: 
 
                    Niños y jóvenes en el Norte de Nicaragua. Rafael Ballester Arnal. 
                    El sistema turístico en Nicaragua. Diego López Olivares. 
 

 
• PORTAL SOLIDARI 
 

Espai virtual en què estan representades les entitats de voluntariat associades a la 
Fundació de la Solidaritat i el Voluntariat de la Comunitat Valenciana, entre les quals 
figura el Racó de la Solidaritat. 
 
L’objectiu és facilitar la consulta i difusió d’informació relacionada amb el voluntariat i la 
solidaritat. 

 
• RISOLIDARIA 
 

Punt d’informació virtual on es pot trobar informació sobre les estructures solidàries de 
les universitats, el seu tipus d’organització, les activitats conjuntes que desenvolupen en el 
camp de la cooperació i del voluntariat, cursos de formació... 
 
La informació que podem trobar a Risolidaria s’obté de les pàgines web relatives a temes 
solidaris de 51 universitats, entre les quals s’hi troba l’UJI. 
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L’adreça de Risolidaria és:  
www.risolidaria.org.es/canales/canal-universidad 
 

• JORNADA UNIVERSITÀRIA SOBRE DOCUMENTACIÓ I COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT 

 
El Racó de la Solidaritat va participar presentant una comunicació sobre l’Espai de 
Recursos en aquesta jornada universitària on es debatia i es reflexionava i compartien 
experiències en matèria de documentació i cooperació les universitats valencianes. 
 
Aquesta jornada la va organitzar el Centre de Documentació InfoSud i Patronat Sud-Nord 
de la Universitat de València i es va celebrar el dia 19 d’octubre de 2004 en la mateixa 
Universitat de València. 
 

• COMISSIÓ DE COOPERACIÓ DEL CEURI 
 

La Universitat Jaume I és membre de la Comissió de Cooperació al Desenvolupament del 
Comité delegat per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles per a les 
Relacions Internacionals (CEURI). 
 
Aquesta Comissió es va reunir a l’UJI el 31 de gener i l’1 de febrer de 2005 per tal 
d’analitzar aspectes relacionats amb la cooperació al desenvolupament. 

 
• COMITÉ UNIVERSITARI VALENCIÀ DE RELACIONS INTERNACIONALS I 

COOPERACIÓ (CUVRIC) 
 

Fruit de l’interés comú de les universitats públiques valencianes de crear un instrument 
que coordinara els projectes comuns, el 14 de febrer de 2005 es va constituir l’Associació 
CUVRIC. 
 
CUVRIC coordinarà els projectes Telde, el Curs interuniversitari de cooperació al 
desenvolupament, el I Congrés de Cooperació al Desenvolupament: Cooperació i Grups 
Vulnerables, i tots els temes que les universitats membres estimen adients. 
 

• DIA MUNDIAL DE L’ALIMENTACIÓ 
 

El Racó de la Solidaritat juntament amb l’Aula de Fotografia de l’UJI van col·laborar en 
la celebració del Dia Mundial de l’Alimentació que va organitzar Acción contra el 
Hambre. 
 
Es van realitzar dues activitats: 
 
- Exposició fotogràfica «Revolución azul». 
Del 7 al 27 d’octubre de 2004, a la Seu de la Ciutat de la Universitat Jaume I. 
 
- Projecció audiovisual «Comer de hambre». 
16 d’octubre de 2004 (Dia Mundial de l’Alimentació). 
 
Els objectius d’aquestes activitats eren sensibilitzar la població de Castelló en general i el 
col·lectiu universitari en particular sobre la realitat que es viu en els països en vies de 
desenvolupament. 

 
• CONFERÈNCIES I EXPOSICIONS 
 

Des del Racó de la Solidaritat es dóna suport i difusió a activitats i actes relacionats amb 
la temàtica gestionada per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat. 
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Així, durant el curs 2004/2005, el Racó de la Solidaritat ha col·laborat en la realització de 
diferents conferències i exposicions, entre les quals destaquen les següents: 
 

Conferències i exposicions 
  

Conferència Conferenciant Data i lloc 
«Globalització i pobresa» Arcadi Oliveres (Economista i 

president de Justícia i Pau) 
12/04/05 - Escola Superior  

«Desenvolupament i tecnologies 
alternatives. El model cubà.» 

Ernel González (Professor de 
Sociologia de la Universitat de 
l’Havana) 

26/04/05 - Escola Superior 

«Projecte mèdic al cor de la 
pobresa africana» 

Chris Morrison (Fundador de 
Care Highway) 

11/05/05 - Facultat de Ciències 
Humanes i Socials  

Exposició «Globalització»  Setmana del 18 al 22 d’abril de 
2005 - Facultat de Ciències 
Jurídiques i Econòmiques 

  


